
1 
 

Гранти для професійно-технічної освіти: вигадка зі світу фантастики? 

 

 

Людмила Уманська, 

методист НМК ПТО у Київській області 

 

 

 

 

 

Актуальність грантів 

На сьогоднішній день державна стратегія розвитку освіти передбачає 

поєднання бюджетної підтримки освіти, спрямованої на розвиток закладів, на 

оновлення їх матеріальної та технологічної бази із стимулюванням 

благодійництва і меценатства. 

Благодійництво може здійснюватися через меценатство або волонтерську 

діяльність. Меценатство – це добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, 

організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної 

допомоги у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної 

спадщини, науки і наукових досліджень. Волонтерська діяльність – це 

добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 

здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом 

безоплатно виконаних роботи та послуг. Бенефіціар – набувач благодійної 

допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), 

що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для сприяння своїм 

законним інтересам у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень. 

Благодійники можуть здійснювати свої наміри щодо матеріальної 

підтримки шляхом проведення грантових конкурсів з метою обирання і 

подальшого фінансування найбільш вдалих проектів. 

Грант – це цільові кошти, що надаються на безповоротній основі 

некомерційним організаціям або фізичним особам на реалізацію соціальних 

проектів, благодійних програм, на проведення досліджень, навчання, на інші 

суспільно корисні цілі з наступним звітом про їх використання та результати 

зміни ситуації. 

Найчастіше виділення грантів відбувається в ході реалізації грантової 

програми. Грантова програма – план дій із організації цільового фінансування 

проектів грантозаявників. Як правило, інформація про грантову програму 

поширюється через засоби масової інформації, розсилання електронних 

повідомлень, інформаційних листів. 

Грантодавець – це вітчизняна чи зарубіжна благодійна організація, що 

надає грантову підтримку конкретним проектам, які відповідають її цілям і 

завданням. Ця організація робить кроки з поширення інформації про грантові 
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програми і дає про них найбільш повну інформацію. Часто грантодавцями є 

благодійні фонди, які для виділення грантів отримують фінансові кошти від 

організацій та/або приватних осіб і приймають на себе зобов'язання щодо 

цільового їх використання. У відповідності з цими зобов'язаннями грантодавець 

встановлює певні умови (правила) розгляду заявок і підтримки кращих з них. 

 

З чого починати роботу для отримання гранту? 

Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за 

обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати свою 

роботу за такою схемою: 

 регіональні або місцеві грантові програми; 

 гранти при Посольствах; 

 спеціальні програми «малих грантів»; 

 спільні програми в рамках Євросоюзу. 

Спочатку необхідно абсолютно чітко визначити: для чого, для досягнення 

якої мети або рішення якої проблеми потрібні кошти. Наступний крок – що 

конкретно необхідно: гроші, приміщення, майно, послуги. Де ці кошти 

знаходяться, або, іншими словами, у кого їх можна попросити і як це зробити 

таким чином, щоб досягти успіху. Цикл діяльності із залучення ресурсів 

визначає послідовність ваших дій. 

Перший крок (потреби) – визначення проблеми, формулювання її 

актуальності, невідкладності її вирішення, планування проекту (програми), 

складання бюджету. 

Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) – пошук грантових 

конкурсів, мета і завдання яких співпадають з метою і завданням вашого 

проекту. 

Третій крок (звернення) – підготовка грантової заявки з урахуванням 

вимог відповідного грантодавця, надсилання цієї заявки, контакт з 

представниками благодійної організації (донора) і отримання коштів або інших 

ресурсів. 

Четвертий крок (результат) – інформування донора про досягнуті 

результати, надання звіту. Висловлення подяки донору, аналіз своєї діяльності, 

планування наступного проекту. 

 

Підготовка грантової заявки 

Грантова заявка – це звернення до благодійної організації з пропозицією 

надати кошти для здійснення певного проекту, який оформлюється у 

відповідності до вимог грантодавця (як правило шляхом заповнення відповідної 

аплікаційної форми). 

Проект – послідовний опис запланованих дій, які будуть виконані для 

вирішення певної проблеми і досягнення конкретних результатів. Проект, за 

яким складається грантова заявка, завжди некомерційний, тобто такий, що не 

приносить прибутку. 

Грантова заявка зазвичай включає такі розділи: 
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 анотація, 

 опис організації, 

 постановка проблеми, 

 мета проекту, 

 завдання проекту, 

 методи вирішення поставлених завдань, 

 календарний план (графік), 

 кошторис (бюджет), 

 критерії оцінки ефективності проекту, 

 перспективи подальшого розвитку проекту. 

Коротка анотація містить чіткий і короткий опис суті заявки та займає 

півсторінки, максимум – сторінку. Включає одне-два речення, які відповідають 

на питання: хто буде виконувати проект; чому і кому потрібен цей проект; що 

вийде в результаті; як проект буде виконуватися; скільки потрібно грошей. 

Більшість рецензентів спочатку читають лише анотацію, до неї ж 

звертаються при розгляді заявки і в тому випадку, якщо виникають спірні 

питання і сумніви під час обговорення. Тому анотація повинна бути стислою, 

конкретною і виразною. З кожного наступного розділу заявки в анотацію 

повинно потрапити одне-три речення. Отже, анотацію краще писати в останню 

чергу, коли всі наступні розділи вже написані. Це дозволить в анотації 

охарактеризувати проект з максимальною чіткістю. 

Опис організації містить відомості про організацію-заявника: назва, 

напрями діяльності, цілі та завдання, досягнення, свідчення про наявність рівня 

компетентності, достатнього для виконання завдань, оцінка результатів 

колишніх проектів (якщо були), прецеденти фінансової підтримки з інших 

джерел (якщо мали місце). 

Постановка проблеми описує, чому виникла необхідність у виконанні 

проекту, і як поставлена проблема співвідноситься з цілями і завданнями 

організації-заявника. Проблема – це відсутність чогось, щось негативне, що 

приносить шкоду, те, що вимагає змін. В цьому розділі має бути викладена 

конкретна проблема з життя місцевих жителів або певної їх категорії, яка буде 

вирішена за допомогою проекту і переконливо доведено, що цю проблему 

можна вирішити в реальний термін з наявними ресурсами, витративши певну 

суму. 

Мета проекту – це те, в ім'я чого здійснюється проект, загальний опис 

передбачуваних результатів і очікувань від дій із усунення негативного явища 

або його причин. Це найвища точка досягнень, до якої прагне організація в ході 

реалізації проекту (наприклад, створення умов для організації стажування). При 

формулюванні мети необхідно звернути увагу на те, щоб вона відповідала меті 

конкурсу та місії організації і була спрямована на вирішення проблеми. 

Завдання – це конкретні результати, які потрібно досягти в ході 

виконання проекту. Завдання та результати піддаються кількісній оцінці. З 

цього розділу повинно бути зрозуміло, які саме зміни відбудуться в існуючій 
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ситуації (наприклад, здійснення низки заходів задля покращання матеріально-

технічної бази навчального закладу). 

Методи вирішення поставлених завдань – це опис того, яким чином буде 

здійснюватись проект. У даному розділі має бути досить докладно описано ті 

види діяльності (заходи), які необхідно здійснити для отримання бажаних 

результатів за допомогою наявних і запрошуваних ресурсів. 

Календарний план (графік) роботи надає детальний опис всіх видів 

діяльності та заходів із зазначенням термінів (тобто, що буде зроблено, хто 

буде здійснювати дії, як вони будуть здійснюватися, коли і в якій 

послідовності, які ресурси будуть залучені, хто відповідальний за кожен вид 

діяльності). Суттєвим показником в цьому розділі є вміння правильно 

розподілити час на усі етапи реалізації проекту. 

Кошторис (бюджет). Цей розділ містить перелік всіх ресурсів, необхідних 

для проведення запланованих заходів; відповідає на питання: скільки грошей 

потрібно від грантодавця, з яких джерел будуть отримані всі інші необхідні для 

виконання проекту ресурси, і на що вони будуть витрачені. 

Бюджет може складатися з таких розділів; 

 оплата праці (заробітна плата і гонорари, консультативні та 

контрактні послуги, допомоги та податки); 

 основні прямі витрати (приміщення і комунальні послуги, оренда та 

купівля обладнання, витратні матеріали, витрати на відрядження і транспорт); 

 непрямі витрати (вартість зносу основних фондів, амортизації 

капітального обладнання, оплата праці адміністративних працівників, загальні 

комунальні витрати: телефон, газ, електрика, ліфт, антена та ін). 

Іноді фонди вимагають, щоб одержувач гранту оплачував частину 

проекту з власних коштів (наприклад, 10% або 25%). Внесок можна зробити 

грошима або своїми ресурсами (якщо ви самі будете оплачувати роботу 

працівника – це внесок грошима, якщо працювати будуть добровольці 

безоплатно – то це використання власних ресурсів). Робота добровольців має 

бути задокументована так само, як і оплачувана робота. 

При складанні бюджету слід також передбачити витрати, пов'язані з 

виплатою податків та іншими обов'язковими відрахуваннями до держбюджету, 

а також комісійну винагороду банку. 

Бюджет має бути докладним, слід чітко розмежовувати кошти, які 

одержані від донора і кошти з інших джерел. Загальна сума має бути 

реалістичною і достатньою для забезпечення всіх робіт, зазначених в описовій 

частині заявки. 

Критерії оцінки ефективності проекту. З цього розділу повинно бути 

зрозуміло, як можна буде оцінити проекту кінці, чи досяг він своєї мети; як 

буде контролюватися процес виконання проекту; які показники дозволять 

оцінити ефективність використання коштів; в якій формі буде подано звіт про 

виконану роботу і витрачені кошти. При написанні заявки слід вказати, чи буде 

проект оцінюватися тільки організацією-заявником, чи передбачається 

проведення перевірок, інспекцій, експертиз з боку вищих або сторонніх 
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організацій; як про результати оцінювання дізнається донор; які критерії мають 

бути використані для оцінки. 

Перспективи подальшого розвитку проекту. Зазвичай грантодавці 

спочатку хочуть отримати гарантію того, що діяльність за проектом, який вони 

підтримали, буде продовжена і після закінчення терміну дії гранту. Головна 

думка цієї частини заявки – як і за рахунок яких коштів передбачається 

продовжувати діяльність після закінчення фінансування, отриманого в рамках 

даного конкурсу. Якщо організація має певні домовленості, угоди з іншими 

організаціями та структурами на продовження діяльності, то їх слід перелічити. 

На додаток до заявки зазвичай потрібно надати певний перелік 

документів, наприклад: 

1. ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки про 

державну реєстрацію; 

2. ксерокопія рішення про внесення організації (установи) до Реєстру 

неприбуткових організацій (установ) або довідка з ДПІ про присвоєння коду 

неприбуткової організації, чинної на момент подання проекту; 

3. резюме (стислу біографічну довідку) керівника проекту; 

4. листи підтримки від організацій та установ, які виступатимуть 

партнерами у реалізації проекту, якщо такі зазначені в Аплікаційній формі; 

5. додаткові матеріали, що ілюструють проект, якщо такі вже існують. 

Серед характерних рис заявок, що були відкинуті фондами, треба 

визначити такі: 

 мета проекту не відповідає пріоритетам програми або конкурсу 

грантів; 

 місія організації не відповідає діяльності, заявленій в проекті; 

 організація не має досвіду в даній області; 

 погано розроблений робочий план виконання проекту; 

 мають місце технічні помилки; 

 недостатньо деталей; 

 бюджет проекту не відповідає програмній діяльності або значно 

перевищує реальні розрахунки. 

В той же час, серед характерних ознак успішних заявок можна визначити 

наступні: 

 організація консультувалася з фондом на стадії розробки проекту і 

з'ясувала всі незрозумілі моменти; 

 заявка точно відповідає всім вимогам фонду; 

 заявка добре опрацьована і написана, у експертів немає питань; 

 із заявки видно, що організація добре знає проблему, цільову групу 

і має досвід роботи у сфері, заявленій в проекті; 

 завдання чітко сформульовані, конкретні, логічні і піддаються 

вимірюванню; 

 бюджет (кошторис) проекту реалістичний та обґрунтований, 

витрати відповідають програмній діяльності. 
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Відносини між тим, хто надає грант, і тим, хто його отримує 

Відносини між організаціями, які надають гранти і організаціями, які їх 

отримують — це відносини партнерів. Успішно виконані проекти допомагають 

фонду, який надає гранти, знайти гроші на подальший розвиток своєї 

благодійної діяльності. Максимально щирі, коректні відносини з грантодавцем 

допоможуть підготувати заявку та успішно виконати проект, а відтак отримати 

досвід і значно підвищити шанси на отримання наступних грантів з будь-яких 

джерел.  

Факт підготовки і відправки заявки зовсім не є гарантією отримання 

гранту. Оскільки найчастіше гранти надаються на конкурсній основі, їх 

отримують організації, які зможуть цей конкурс виграти. Вважається, що 

ефективність діяльності буде нормальною, якщо буде профінансована кожна 

десята заявка (10%). Саме тому до підготовки заявок на гранти доцільно 

ставитися не як до разової проби пера, а як до постійної діяльності із залучення 

додаткових ресурсів для розвитку організації. Така діяльність називається 

англійським словом фандрайзинг (фандрейзинг) і включає в себе не тільки 

підготовку заявок на гранти, але і залучення матеріальних ресурсів з інших 

можливих джерел. 

Якщо ви відправили заявку і у відповідь отримали від грантодавця багато 

питань, значить ваша заявка продовжує конкурсну боротьбу. На всі поставлені 

запитання треба відповісти докладно і оперативно. Якщо ж ви отримали 

повідомлення про те, що ваша заявка не пройшла за конкурсом, спробуйте 

уточнити мотиви відмови і врахувати їх у подальшій роботі. 

У разі отримання повідомлення про перемогу в конкурсі, швидше за все, 

належить укласти договір з грантодавцем і суворо його дотримуватися. 

Грантодавець не тільки має право контролювати хід виконання проекту та 

цільове використання коштів, але і поширювати інформацію про 

грантоотримувача. 

Рекомендації з написання проектів на одержання гранту 
Для участі у конкурсі необхідно надати проектну пропозицію (проект), 

оформлену відповідно до наступних рекомендацій: 

 

Обов'язкові розділи проекту: 

1. Титульний лист. 

2. Анотація проекту (не більше 1 сторінки). 

3. Опис проблеми, на вирішення якої направлений проект (не більше 2-х 

сторінок). 

4. Мета і завдання проекту (не більше ½ сторінки). 

5. Опис діяльності в рамках проекту: стратегія і механізми досягнення 

поставленої мети (до 2-х сторінок). 

6. Очікувані результати: підсумки заходів, довгострокові результати, зміни, 

коло осіб, які цими результатами можуть скористатися (не більше ½ 

сторінки). 

7. Бюджет проекту. 
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Обов’язковий перелік документів і відомостей, які подаються разом з 

проектом: 

1. Короткий опис організації і кваліфікація ключових виконавців (до 1 

сторінки). 

2. Резюме ключових співробітників проекту. 

3. Листи підтримки і/або рекомендаційні листи, що характеризують Вашу 

організацію і необхідність реалізації проекту (за наявності).  

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію. 

5. Копія довідки з податкової інспекції про включення громадської 

організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4 -ОПП). 

6. Копія довідки про включення до єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України. 

 

Написання проекту. Підготовка 

Написання проекту на одержання гранту – це тривалий процес (особливо 

для тих, хто займається цим вперше) та можливість по-новому подивитись на 

Вашу організацію, її цілі та задачі. Процес написання заявки починається з 

вивчення власних можливостей. Перед написанням заявки Ви повинні 

поставити собі та знайти відповіді на три запитання: хто скористається 

результатами виконання Вашого проекту? чи сприятиме виконання цього 

проекту подальшому розвитку Вашої організації? чи вистачить у Вас сил, часу 

та бажання на написання та виконання проекту? Якщо після щирих відповідей 

на поставлені запитання Ви вирішили продовжити розпочату роботу, то 

наступним кроком буде пошук фонду, який профінансує Ваш проект. 

Підготовча робота розпочинається з 

1) оцінки потреб 

Вдалими бувають проекти, розроблені на основі належного розуміння 

певних засад їх створення. Успіх проекту рідко є наслідком щасливого випадку 

чи долі. Майже завжди успіх проекту буває пов'язаний з належним 

плануванням і відповідним розумінням засад його створення. Зверніть увагу на 

наступні приклади проблем, що є найбільш характерними для проектів 

розвитку.  

Проект, спрямований на підвищення обізнаності матерів стосовно 

проблем дитячого здоров'я та харчування, мав наслідком низький рівень 

відвідування та майже ніяк не вплинув на покращання стану здоров'я дітей. 

Матері, коли їх спитали, відповіли розробнику проекту, що їх справді цікавили 

проблеми здоров'я їх дітей. Однак вони не зауважили, що в них було обмаль 

часу або вони віддали б перевагу проектові, що надав би їм можливість 

заробити гроші. Розробник проекту не ставив специфічних запитань, щоб 

з'ясувати ці потреби. 

Проект для підлітків виявився невдалим, тому що не співпадав зі 

шкільними програмами, спрямованими на досягнення тієї ж мети. Успіх 

кожного з цих проектів був обмеженим, оскільки його створення і реалізація 
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відбувалася за відсутності розуміння розмаїття місцевих факторів, що 

негативно вплинуло на його досягнення. Всі вони були розроблені людьми, що 

мали добрі наміри, але обмежене розуміння особливостей їх розробки; 

2) збір і аналіз інформації 

Після того як Ви досягнете розуміння загальних потреб і виберете окремі 

проблеми, на які буде спрямований Ваш проект, Ви зможете зібрати більш 

детальну інформацію стосовно цих проблем, наявних ресурсів та частини 

громади, що братиме участь у проекті. Це важливо, оскільки Вам будуть 

необхідні факти для подальшого планування. Вказані факти будуть 

видозмінюватись у відповідності зі специфікою проблем. Наприклад, якщо Ви 

прийняли рішення здійснити проект у сфері освіти, то вам буде необхідна 

наступна інформацію:  

Освіта: які заклади освіти є у вашому регіоні, зручність розташування, 

якість навчання. 

Освіта і культура: що міркують люди з приводу освіти їхніх дітей? Чи є 

культурологічні обмеження, що здатні вплинути на застосування практичних 

заходів у сфері освіти? 

Знання можливостей дитини до сприйняття знань, психологічні аспекти: 

що вже відомо батькам? Стан підготовки до навчання. 

Існує багато джерел інформації, придатних до використання в процесі 

планування проекту. Ось перелік декотрих з найважливіших:  

письмові матеріали, що змальовують громаду або регіон, які надійшли від 

міністерств або міжнародних організацій; 

доповіді та висновки відносно проектів у даному регіоні, які 

здійснювались іншими установами, включаючи державні, благодійні, а також 

міжнародні організації; 

доповіді та висновки стосовно проектів, які вже виконані і схожі з тим, 

що Ви маєте реалізувати; 

зустрічі з громадськими лідерами, місцевими мешканцями або 

специфічними верствами населення; 

інформація з клінік, лікарень, шкіл; 

Ваші особисті спостереження за громадою та Ваші знання схожих 

громад. 

Нижче викладені деякі елементи, що складають основу будь-якого 

проекту і можуть вплинути на його успіх: 

населення – чисельність, відносини, вік, стать; 

середовище – умови, що впливають на здоров'я, погодні умови; 

інфраструктура – лікарні, школи, клініки, системи водопостачання та 

гігієни, шляхи; 

ресурси – матеріальні та людські ресурси, чи вони є в достатку, чи їх не 

вистачає; 

практика та вірування – релігійні, культурні, політичні, соціальні; 

економіка – наявність коштів, їх розподіл та джерела надходження; 

від мети і методів її досягнення, оскільки методи – це вирішення тих 
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питань, з допомогою яких завдання будуть виконані. 

Завдання – це способи вимірювання результатів, показники, які 

свідчитимуть чи зробили ми те, що збиралися зробити. Завдання визначається 

своєю конкретністю. Якщо мета є суттю вирішення однієї із найважливіших 

проблем, то завдання є однією із кількох складових розв’язання цієї проблеми. 

Зазвичай для досягнення мети потрібно реалізувати декілька паралельних або 

послідовних завдань.  

Формулювання завдання повинно починатися дієсловами – „здійснити‖, 

„провести‖, „впровадити‖, „надати‖ тощо, але не „здійснювати‖, „проводити‖, 

„впроваджувати‖, „надавати‖. Не можна формулювати завдання словами, які 

описують процес, як наприклад, "поліпшення‖ чого - небудь... У тоні вашого 

опису має відчуватися впевненість – це буде зроблено. 

Серед критеріїв відповідності завдань меті проекту є: 

 зв’язок з проблемою; 

 доцільність; 

 відповідність місії; 

 зацікавленість клієнтів; 

 виправданість завдань; 

 дотримання етики; 

 відповідність кінцевих результатів до заявленої цілі; 

 кваліфікація персоналу; 

 підтримка у суспільстві. 

Специфікація завдань думки, ідеї та уподобання – думки  громади 

стосовно потреб та наявних можливостей. 

Якщо перший крок у процесі розробки проекту – загальне визначення 

його бажаності та змісту, то стосовно окремого населеного пункту чи випадку 

Вам знадобиться зібрати загальну інформацію пов'язану з: 

 загальними проблемами і потребами; 

 наявними ресурсами; 

 уподобаннями населення. 

Ви не потребуватимете детальної інформації щодо кожної сфери 

діяльності (наприклад, сільське господарство, освіта, охорона здоров'я) чи 

стосовно кожної проблеми або потреби (наприклад, нестача води, погане 

дитяче харчування, високий рівень материнської смертності при пологах), 

оскільки Ваш проект не стосуватиметься усіх цих питань.Найперше, що 

потрібно визначити в проекті, – це його мета. Якщо мета недостатньо 

зрозуміла, то шлях до її досягнення може протягнутися до безкінечності, а 

такий довгий шлях не забезпечити ніякими ресурсами. Якщо мета не може бути 

досягнута в принципі, то всі ресурси „підуть в пісок‖. Мета проекту має бути 

максимально конкретна і зрозуміла в першу чергу вам самим. Пам’ятайте, що 

мета вашого проекту – вирішення конкретного завдання. Можна сказати, що 

реалізація проекту – це „мікромета‖ організації, „сходинка‖ на шляху її до 

кінцевої мети. 
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Мета – детально відпрацьоване, узгоджене, лаконічне формулювання 

бачення майбутнього. Отримання очікуваних змін ситуації в суспільстві (в 

навколишньому середовищі тощо) в результаті виконання проекту. При 

формулюванні цілей використовується іменник (створення заповідника в 

такому-то місті, проведення семінару "Сучасні методики екологічного 

виховання і освіти‖ для вчителів міських шкіл тощо). 

Мета – коротке визначення того, який позитивний результат буде 

отримано від реалізації проекту. 

Мета будується за такою схемою: 

Що зробити для досягнення мети і яким чином це зробити. 

В меті повинна бути вказана проблема, яку вирішує організація (що 

зробити) і яким шляхом це буде зроблено (цільова група, чию проблему 

вирішує проект), а також повинно бути вказано: за допомогою чого або яким 

способом буде досягнута ця мета (яким чином це буде зроблено). 

Приклади формулювання мети: 

Метою проекту є забезпечення ефективного управління соціально-

економічним розвитком міста шляхом „озброєння‖ місцевих урядовців 

методикою оцінювання проектів рішень у відношенні „витрати – користь‖ та 

залученням активної частини громади міста до спільного вирішення міських 

проблем. 

Метою проекту є соціальна адаптація безробітних через залучення їх до 

підприємницької діяльності. 

При детальнішому аналізі необхідно зауважити, що термін "мета‖ може 

мати різні значення. 

Найбільш поширені три наступні: 

по-перше, мета – це такий стан речей, якого ми хочемо досягти; вибраний 

результат наших дій. Як повинна змінитися ситуація? Які наслідки хочемо 

отримати? Яким є бажаний результат? 

по-друге, мета – це щось, до чого ми прагнемо, точка на горизонті, що 

визначає напрямок нашого руху; 

по-третє, мета – це предмет (об’єкт) вибраних дій; те, на що ці дії 

направлені. 

Однак самого бачення, що ж має змінитися у тій чи іншій сфері, 

недостатньо. Наступним кроком є формулювання списку завдань.  

Завдання проекту – це поліпшення ситуації, яку ви описали у постановці 

проблеми, тому завдання повинні бути максимально конкретизованими, 

реалістичними та досяжними, тобто – це конкретні події, які можна виміряти і 

без яких мета не може бути досягнутою. Це зміни, поліпшення ситуації, які 

відбуваються крок за кроком в міру реалізації проекту. Необхідно визначити 

завдання, встановити планові кількісні та якісні показники цих змін. 

Завдання – це короткі конкретні формулювання, що більш детально 

описують результати, які очікуються, і в сукупності забезпечують досягнення 

мети. Потрібно відрізняти завдання проекту – більш конкретне формулювання 

цілей, які є орієнтованими на кінцевий результат і здійснення яких 
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вимірюється. 

Завдання приносять найбільшу користь, коли вони чітко сформульовані і 

прямо відповідають таким вимогам: 

 мають бути чіткими, конкретними, певними і діючими: що має бути 

зроблено?; 

 вимірність – підлягають оглядовому підтвердженню; 

 реалістичність – не бути надто високими, але такими, яких можна 

досягти за допомогою наявних ресурсів; 

 гідність – не бути надто низькими, дрібними, безглуздими; 

 адекватність – обґрунтована передача доручень системи і їх 

відповідність потребам громади. 

Завдання повинні відповідати наступним питанням: 

- якого результату бажано досягти. Яких змін у поведінці, умовах або 

якості ми очікуємо в результаті витрачених на програму зусиль; 

- на яку групу населення спрямовано завдання. Хто, згідно з 

припущеннями, має змінитися внаслідок дії програми; 

- скільки споживачів послуг згідно з нашим припущенням досягнуть 

бажаних результатів. Тобто, якого ступеню, або розмірів позитивного впливу 

на цільову групу населення ми очікуємо; 

- коли ми очікуємо досягнення бажаних результатів. 

Завдання проекту полягає у викладенні конкретних заходів, без виконання яких 

мета проекту не буде досягнута. 

Звертаємо при цьому увагу на помилку, яка часто трапляється і полягає в 

пропуску завдань технічно-організаційних, допоміжних, що служать 

оцінюванню чи промоції. Це неприпустимо, під час формування списку завдань 

не можна забувати про такі завдання, як: 

 вступні організаційні дії (такі, що попереджають початок істотної 

реалізації проекту, наприклад, створення робочої групи з реалізації 

проекту і розподіл доручень); 

 написання поетапних звітів і підсумкового звіту з реалізації проекту; 

такі елементи виступають завжди в проектах, реалізованих за участі 

грантів; 

 дії, пов’язані з моніторингом і оцінюванням успіхів реалізації проекту; 

 дії, пов’язані з промоцією і public relations проекту (наприклад, збір і 

розсилання інформації, конференція для преси по закінченні проекту, 

публікація, яка підсумовує результати і досвід проекту). 

На цю діяльність також потрібний буде час, люди, приміщення, 

обладнання. 

Завдання для досягнення успіху повинні бути конкретними, тобто чітко 

визначати, для кого та де (цільова група та місце проведення), з часовими 

рамками. Як правило, тривалість проекту не може бути більшою одного 

календарного року. У тоні проекту повинна відчуватися впевненість в тому, що 

завдання будуть виконані, а мета досягнута. 



12 
 

 

Пакет матеріалів заявки на грант повинен складатися з таких документів 

(українською або російською мовами): 

анкета-заявка на отримання гранту (обсяг: не більше 7 сторінок; шрифт 

Times New Roman 12 розміру, з одиничним інтервалом);  

додаток до анкети-заявки ―План роботи, спрямованої на розвиток 

протягом року з моменту отримання гранту‖;  

 копія статуту організації; 

 копія свідоцтва про реєстрацію організації; 

 копія довідки з податкової інспекції (за місцем реєстрації) про 

внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій та 

установ, де обов’язково вказаний код неприбутковості;  

 резюме співробітників; 

 останній річний звіт про діяльність (за наявності); 

 документальне підтвердження власного внеску або гарантійні листи 

про надання коштів донорами; 

 додаткові матеріали (за необхідністю). 

Фахівці із проектного менеджменту радять користуватися SMART-

моделлю, розробленою німецьким ученим Пітером Друкером. SMART модель – 

абревіатура 5 критеріїв, за якими необхідно оцінити ідею, – specific, measurable, 

attainable, relevant, time-bound (конкретність, вимірність, територіальність, 

реалістичність, визначеність у часі). 

S – необхідно чітко сформулювати мету; 

M – прописати конкретні результати проекту; 

А – описати впевненість у досягненні мети, що передбачає володіння 

ресурсами (зовнішніми і внутрішніми) для реалізації проекту; 

R – розповісти про реалістичність мети; якщо у кінцевому результаті мета 

не надто реалістична, розбийте її на кілька адаптованих цілей; 

T – сформулюйте чіткі терміни досягнення мети. 

S – specific, конкретність. Чи конкретна ціль, достатньо зрозуміла з точки 

зору що, як, коли і де зміниться ситуація? 

M – measurable, обчислюваність. Чи піддаються цілі обчислюванню 

(наприклад, скільки становить збільшення, яка кількість людей)? 

A – area-specific, територіальність. Чи окреслюють цілі район або групу 

населення? 

R – realistic, реалістичність. Чи приведе виконання проекту до 

перетворень та зрушень, зазначених у цілях? 

T – time-bound, визначеність у часі. Чи відображає ціль період часу, 

впродовж якого вона має бути досягнута (протягом першої чверті або першої 

половини запланованого проміжку часу). 

Оформлення 

Кожна організація чи інше джерело фінансування має власні (як правило, 

дуже специфічні) вимоги, проте у проектах є стандартні пункти практично для 

будь-якої установи: 
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титульний аркуш, анотація, вступ, огляд актуального 

ринку/літератури, детальний опис проекту (включно з цілями та методами 

досягнення), бюджет і терміни. 

Титульний аркуш 

Як правило, включає в себе коротку назву для науково-дослідного 

проекту, інституційну приналежність заявників (назву організації, університет і 

т.д.), особисті дані, назву та адресу грантової агенції, дату та кількість 

фінансування. Більшість грантових установ висувають особливі вимоги до 

титульного аркуша, тому чітко їх дотримуйтеся. 

Анотація 

Коротке зацікавлення вашим проектом, огляд особистих цілей і 

результатів. 

Вступ 

У вступі охопіть ключові елементи вашого проекту – цілі та завдання, а 

також значення дослідження та очікуваний результат. Постановка завдання 

повинна забезпечувати обгрунтування проекту, його необхідність та 

актуальність. Яким чином ваш проект відрізняється від попередніх досліджень і 

практик на цю ж тему? Які новітні методи будете використовувати? 

Максимально зацікавте грантодавця, вкажіть інноваційні методи досягнення 

цілей та інші особливі моменти. 

Огляд актуального ринку/літератури 

Пункт, що передбачає ґрунтовний аналіз попередніх проектів і 

досліджень на подібну тему. Якщо, скажімо, ви хочете отримати грант на 

відкриття трепел -журналу, опишіть ринок продукції, вкажіть, чим ваш проект 

відрізнятиметься від існуючих і чому він буде корисним. Грантодавцю важливо 

розуміти, що ви зробили необхідні попередні дослідження для впровадження 

своєї ідеї. Огляд бази повинен мати критичний характер. 

Опис проекту 

Кістяк усієї заявки. За потреби його можна розділити на тематичні 

підпункти. Розкажіть про деталі проекту, докладно викладіть проблеми, цілі та 

завдання, методи досягнення, процедуру впровадження та поясніть очікуваний 

результат/результати. У пункті опису проекту дайте волю своїй фантазії. Будьте 

оригінальними та практичними. Напишіть відповіді на основні запитання (що? 

де? коли? як?), поясніть, чому саме така методика найкраще підходить для 

досягнення цілей. Чітко поясніть зв’язки між цілями, методами й результатом. 

Бюджет 

Найкраще представлення бюджету – у вигляді таблиці з докладним 

описом позицій із описової частини бюджету (обґрунтування бюджету). Це 

пояснює різні витрати. Не бійтеся складати бюджет, що перевищує розмір 

гранту. Це дасть зрозуміти, що ви не шукаєте повної суми, а розглядаєте 

додаткові можливості фінансування. Узгоджуйте проект бюджету з вимогами 

конкретної грантової організації. Часто вони пишуть про ліміти на конкретні 

пункти. 
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Терміни 

Вкажіть конкретні межі кожного етапу. Спробуйте зробити візуальну 

версію часових рамок реалізації або зобразіть усе у зведеній таблиці. Це 

дозволить грантодавцю зрозуміти й оцінити планування та реалістичність 

проекту. Повний обсяг проекту бажано вмістити максимум у 10 сторінок. 

Окремо ви можете додати листи підтримки проекту, рекомендаційні листи та 

додаткові пояснення до бюджету. Успіхів Вам у отриманні грантів та реалізації 

власних проектів! 

 
Додаткова інформація 

Гранти – грошові або інші засоби, які передаються громадянам та 

юридичним особам, а також міжнародним організаціям для проведення 

конкретних наукових досліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів 

та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти надаються 

безкоштовно і без повернення. 

За допомогою грантів здійснюється необхідна підтримка проектів, котрі є 

неприбутковими, але відіграють важливу роль у розвитку суспільства або 

навчального закладу. Гранти поділяють на групові та індивідуальні. 

У свою чергу, індивідуальні гранти можна поділити: 

• гранти на навчання; 

• гранти на стажування; 

• гранти на проведення наукових досліджень; 

• гранти на участь у конференціях, літніх школах або інших заходах. 

За тривалістю гранти поділяють на: 

• надкороткострокові (3 дні – 2 тижні) – участь у конференціях, 

семінарах тощо; 

• короткострокові (1–3 місяці) – стажування, проведення досліджень; 
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• середньострокові (3–6 місяців) – стажування, навчання, проведення 

досліджень; 

• довгострокові (6 місяців – 2 роки) – навчання у магістратурі, 

аспірантурі, проведення фундаментальних досліджень. 

Залежно від змісту гранти можна класифікувати на: 

• гранти для участі в програмах академічних обмінів; 

• гранти призначені для вдосконалення інфраструктури навчального 

закладу; 

• гранти спрямовані на проведення наукових досліджень. 

Міжнародні проекти спрямовані на розвиток, модернізацію і 

розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання навчального 

матеріалу, розвиток культури, модернізацію управління та керівництва 

навчальними закладами, зміцнення їх ролі у суспільстві та внесок у розвиток 

навчання.  
 

 


